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Parecer:

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da Lei nº 8.666/93, este Departamento Jurídico manifestar-se-á em conformidade com os
parágrafos posteriores, tendo em vista o fato da Fundação Municipal de Esportes ter solicitado a contratação por lote único, conforme se
vislumbra no Termo de Referência anexo.

A interpretação literal do dispositivo legal leva a conclusão de que apenas a minuta do edital, do instrumento de contrato e de convênios é
que devem ser submetidas ao prévio exame da assessoria jurídica, o que afastaria a necessidade de ser procedida a análise de
legalidade do termo de referência elaborado na fase de planejamento da contratação.

No entanto, conforme orientação da Assessoria Zenite em licitações:

Considerando que, regra geral, o termo de referência segue como anexo do edital dele fazendo parte integrante, na forma do § 2º do art.
40 da Lei nº 8.666/93, a conclusão não pode ser outra senão a de que o termo de referência também deve ser apreciado pela assessoria
jurídica por ocasião da análise e aprovação do edital.

Seria inconcebível adotar interpretação literal com base na qual a assessoria jurídica estaria adstrita a analisar apenas o corpo do edital,
deixando de verificar a legalidade dos seus anexos.

Dessa forma, ainda que Lei nº 8.666/93 não remeta à análise formal da legalidade do termo de referência pela assessoria jurídica da
Administração promotora da licitação, ao ratificar a legalidade do edital de licitação, cumpre à assessoria jurídica proceder ao exame de
todas as peças que o compõem, ou seja, do corpo do edital e dos anexos que dele fazem parte integrante. (1).

Desta monta, a par de questões eminentemente técnicas que acompanham o referido documento e que, via de regra, prescindem dos
conhecimentos técnicos da entidade contratante que é a que tem conhecimento sobre as peculiaridades do objeto a ser contratado, pode
este Departamento opinar acerca da viabilidade ou não do lote único ao presente certame.

Uma prática que tem se tornado comum por parte dos administradores públicos é o critério de licitação por lote único, em que se faz
necessário que a proposta dos licitantes englobe toda a execução do objeto. Em tese, supõe-se que a licitação de acordo com esse molde
é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o gerenciamento
permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador.

Seria possível argumentar, ademais, um grande ganho para a Administração na economia de escala, que aplicada na execução de
determinado empreendimento, implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redução de preços a serem pagos
pela Administração.

Ocorre que o entendimento majoritário no âmbito dos tribunais de contas é que a licitação deve ser sempre dividida em itens. Isso porque
a divisão em lote único pode restringir a concorrência, o que é proibido pela Lei 8.666/93, artigo 3º:

“Art. 3º.

(...)

§ 1 o É vedado aos agentes públicos:

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer
outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;”

Neste aspecto, cita-se julgado do TCU:

TCU – Decisão 393/94 do Plenário – “firmar o entendimento, de que, em decorrência do disposto no art. 3º, §1º, inciso I; art. 8º, § 1º e
artigo 15, inciso IV, todos da Lei nº 8.666/1993, é obrigatória a admissão, nas licitações para a contratação de obras, serviços e compras,
e para alienações, ondAcórdão 5134/2014-Segunda Câmara, TC 015.249/2014-0, relator Ministro José Jorge, 23.9.2014.e o objeto for de
natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, da adjudicação por itens e não pelo preço global, com vistas a propiciar a ampla
participação dos licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto,
possam, contudo, fazê-lo com referência a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequarem-se a essa
divisibilidade”.

Porém, é possível ter exceções, ao passo que a mesma Corte de Contas já publicou uma súmula sobre esse assunto:

“SÚMULA Nº 247. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade



para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

O julgado abaixo vai no mesmo sentido:

Trata-se de representação contra edital de licitação para a aquisição de “solução de gerenciamento eletrônico de documentos e para
contratação de serviço de digitalização de documentos e certificados digitais”, a serem contratados em um único lote. A Unidade
Técnica do TCU entendeu que os serviços de digitalização e certificação eletrônica poderiam ser licitados, contratados e
executados isoladamente, e que caberia à Administração “demonstrar nos autos a inviabilidade técnica ou econômica de licitá-
los isoladamente, ou, em outros termos, a necessidade de licitá-los e contratá-los conjuntamente, para execução por uma mesma
empresa, o que não ocorreu, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte a respeito (Acórdãos 839/2009, 1491/2009, 2389/2007,
1842/2007, todos do Plenário)”. Acrescentou, ainda, que “em que pese não haver dúvida quanto à viabilidade técnica do
parcelamento dos serviços, deve-se assegurar (à Administração) a prerrogativa de justificar a inviabilidade econômica dessa
divisão, por meio de estimativas e comparações de custos. Se tal justificativa for inserida em um possível futuro edital, poderá ser
admitida a licitação em lote único". O Relator decidiu no mesmo sentido da Unidade Técnica, recomendando que a Administração não
se abstenha de demonstrar nos autos do processo a inviabilidade técnica ou econômica de licitar os itens separadamente,
“conforme o disposto no art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993”.  No mesmo sentido: Acórdão nº 2.593/2013, Plenário do TCU (destacado). (TCU,
Acórdão nº 2.763/2013, Plenário, Rel. Min. Weder de Oliveira, DOU de 16.10.2013.)

Desta forma, é forçoso opinar no sentido de que a presente contratação ocorra em itens separados, e não em lote único, salvo justificativa
da entidade contratante por meio de seu Presidente, ou autoridade formalmente delegada, que, nesse caso, deverá motivar a
vantajosidade técnica e econômica pela adoção do lote único ao certame no Termo de Referência.

_
Winston Beyersdorff Lucchiari

Advogado da Prefeitura Municipal de Canoinhas

(1) Assessoria jurídica – Termo de referência – Análise. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n.
261, p. 1073, nov. 2015, seção Perguntas e Respostas;
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“Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação.” - Dalai Lama


